
Protokół nr XXXIII/14
z XXXIII Sesji Rady Gminy Nowy Duninów

odbytej w dniu 26 czerwca 2014 roku, godz. 9.00

Sesja  Rady Gminy w Nowym Duninowie  rozpoczęła  się  o  godzinie  10.00  w  budynku  Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza radnymi w sesji uczestniczyli:

Pan Mirosław Krysiak – Wójt Gminy Nowy Duninów,
Pan Leszek Podkański – Zastępca Wójta Gminy  Nowy Duninów,
Pani Elżbieta Broniecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Soczewce,
Pan Paweł Adamkowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Nowym Duninowie,
Pani Ewa Romańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie,
Pani Teresa Szymańska – Sekretarz Gminy Nowy Duninów,
Pani Alina Szymkowiak – Skarbnik Gminy Nowy Duninów,
Pan Krzysztof Piłatowicz – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Pani Katarzyna Ludwiczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie. ,
Pani  Katarzyna  Stawicka  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowym 
Duninowie,
Pani Katarzyna Majchrowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych,
Pan Sylwester Wnukowski – Radca Prawny,
Pani Katarzyna Urbańska – Kierownik NZOZ "RODZINA" w Nowym Duninowie,
Pan Krzysztof Keplin – Komendant Gminny Osp,
Pani Salamądra Jolanta – Członkini OSP Lipianki,
Pan Szymański Marek – Naczelnik OSP Dzierzązna,
Pan Starzyński Piotr – Członek OSP Lipianki.

• Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Punkt nr 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Pan  Andrzej  Pietrzak  przewodniczący  Rady  Gminy  - otworzył  sesję  słowami:  Otwieram 
trzydziestą trzecią sesję Rady Gminy Nowy Duninów.

Sesja Rady Gminy w Nowym Duninowie po raz pierwszy w naszej samorządowej historii odbywa 
się w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan  Przewodniczący powitał  pomysłodawcę  dzisiejszej  sesji  i  honorowego  gościa  Posła  Ziemi 
Płockiej Pana Piotra Zgorzelskiego.

Przewodniczący  powitał  również  Panią  Annę  Ronikier  –  Dolańską  Dyrektor  Departamentu 
Zarządzania Zasobami Przyrody z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Powitał obecnych na sesji:
Radnych Rady Gminy Nowy Duninów, Wójta Gminy Nowy Duninów Pana Mirosława Krysiaka, 
zastępcę Wójta Pana Leszka Podkańskiego.

Powitał  również  osoby  zaproszone  na  sesję:  Panią  Elżbietę  Broniecką  –  Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Soczewce, Pana Pawła Adamkowskiego – Dyrektora Publicznego Gimnazjum w 
Nowym Duninowie, Panią Ewę Romańską - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, 
Panią  Katarzynę  Urbańską  –  Kierownik  NZOZ  "RODZINA"  w  Nowym  Duninowie,  Panią 
Katarzynę  Ludwiczak  –  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Nowym  Duninowie,  Panią 
Katarzynę  Stawicką  –  Kierownika  GOPS  w  Nowym  Duninowie,  Pana  Krzysztofa  Keplina  – 
komendanta Gminnego OSP wraz z druhami z jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Duninów oraz 
wszystkie osoby uczestniczące w obradach dzisiejszej sesji.

Powitał Państwa Sołtysów.
Powitał również pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w obradach sesji:
Panią  Teresę Szymańską – sekretarz  gminy,  Panią  Alinę  Szymkowiak – skarbnik  gminy,  Panią 
Katarzynę  Majchrowską  –  kierownik  Referatu  Organizacyjnego  i  Spraw  Społecznych,  Pana 
Krzysztofa  Piłatowicza  –  kierownika  Referatu  Rozwoju  Gospodarczego,  Pana  Sylwestra 
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Wnukowskiego  –  radce  Prawnego  Urzędu  Gminy,  Panią  Kamilę  Kaczmarek  –  protokolanta 
dzisiejszej sesji.

Na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych jest 12. Przewodniczący stwierdził, że obrady są 
prawomocne, przy których Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.

Następnie  Pan Przewodniczący powiedział,  iż  Państwo Radni  otrzymali  porządek  obrad 
dzisiejszej sesji. Po czym zapytał: Czy ktoś z Państwa Radnych lub Pan Wójt chce wnieść zmiany 
do przedstawionego porządku obrad? 

Wójt  Gminy  Mirosław  Krysiak  – zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projekt 
uchwały  nr.  8  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jest to zadanie realizowane w 
tej chwili, czyli rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie. Powoli zbliżamy się do 
zakończenia I etapu, dlatego w tym roku będą płatności. Trzeba uruchomić pewne procedury, aby 
móc zaciągnąć taką pożyczkę, dlatego też Wójt proponuje, aby wprowadzić do porządku obrad 
dzisiejszych sesji projekt  w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w 
tej sprawie?
Żadnych pytań nie  było i  przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad 
projektu uchwały nr. 8 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaproponowanej przez Pana 
Wójta.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

Następnie przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosowało 0 radnych,
Wstrzymało się 0.

Porządek obrad wraz z przedstawionym przez Pana Wójta projektem uchwały nr.8 został przyjęty 
jednogłośnie 12 głosami za.

Pan Przewodniczący poinformował, że wyłożony jest protokół z XXXII Sesji Rady Gminy.

Punkt nr 2. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że po raz pierwszy w swojej samorządowej historii 
ma  okazję  przedstawić  tą  informację  w  tak  znamienitym  miejscu  jakim  jest  budynek  Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wójt przedstawił ustną informacje o pracy między sesjami i zaczął od omówienia inwestycji:

– rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Nowym  Duninowie  –  prace  przebiegają  zgodnie  z 
harmonogramem.  Po  XXXII  sesji  obyło  się  spotkanie  z  Przewodniczącymi  Komisji  i 
Radnymi Gminy Nowy Duninów, gdzie zostały przedstawione postępy prac na budowie 
oczyszczalni ścieków.

– jesteśmy  po  przetargu  do  programu  „Przedszkolak  w  szkole”.  W lipcu  rozpocznie  się 
doposażanie sal w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie, w Szkole Podstawowej w 
Soczewce i w Szkole w Lipiankach.

– do końca sierpnia powstaną place zabaw. 1 przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie 
i  Przy  szkole  Podstawowej  w Soczewce.  Jeden  plac  w  100% finansowany ze  środków 
Lidera i z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.

– zakończono prace związane z pielęgnacją Parku w Soczewce. Środki na to otrzymaliśmy z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbiór tej inwestycji 
odbył się 25 czerwca 2014r. 
Czekamy na decyzję z PROW – u dotyczącą odnowy Parku w Nowym Duninowie II etap. 
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Kończone są już prace uzupełniające, czekamy na informację odnośnie podpisania umowy. 
Jeszcze w tym roku rozpoczęlibyśmy II etap Projektu dotyczącego odbudowy stawów w 
Parku w Nowym Duninowie. Jest to zadanie finansowane przez okres 2 lat. Planowane  
zakończenie czerwiec 2015 roku.

– w  poniedziałek  podpisana  zostanie  umowa  na  budowę  kanalizacji  Woli  Brwileńskiej. 
Kosztorys na tą inwestycję opiewał na milion dwieście tys zł. Po regatach mieszkańcy będą 
zapraszani do urzędu na podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej budowy kanalizacji.

– otrzymaliśmy środki od Marszałka Województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów 
Ornych na budowę drogi w Karolewie. Zaplanowany został odcinek o długości 250 metrów. 
Otrzymaliśmy 50% dofinansowania do tego zadania.

–  naprawa  dróg  trwa.  Jest  to  praca  ciągła.  Została  naprawiona  droga  na  Nową  Wieś. 
Niebawem  zostanie  naprawiona  droga  na  Środoń.  Mamy  podpisane  porozumienie  ze 
Starostą Płockim w sprawie dróg powiatowych. Będzie realizowana wspólna droga Nowy 
Duninów, Kamion, Grodziska. W tej chwili trwają prace geodezyjne
Został  rozstrzygnięty  przetarg  na  odcinek  drogi  powiatowej  w  Soczewce  w  kierunku 
Sendenia  o  długości  700m.   Jest  to  inwestycja  w  100%  finansowana  przez  Starostę 
Płockiego.

– zatrudniamy  ludzi  w  ramach  prac  publicznych.  Prowadzone  są  prace  pielęgnacyjne  i 
porządkowe. Prace te wykonywane są w sposób zadowalający.

– w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na dowóz dzieci do szkół.
– od  1  września  zmienia  się  struktura  organizacyjna  szkół.  Będzie  Zespół  Szkół 

Podstawowych i Gimnazjum. Został już ogłoszony konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół. Do 
24 czerwca był termin składania ofert i do tego czasu wpłynęły dwie oferty. 8 lipca zostanie 
rozstrzygnięty konkurs.

– 12 lipca odbędą się Regaty Żeglarskie. Trwają już przygotowania do tego wydarzenia.
– w  dzień  samorządowca  Pań  Wójt  miał  przyjemność  być  gościem  Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta.
Odbył  się  również dzień samorządu powiatowego oraz  dzień  samorządu gminy.  W tym 
miejscu Wójt podziękował samorządowcom za aktywną pracę na rzecz rozwoju naszych 
małych ojczyzn.

– w  Lipiankach  został  zorganizowany  Dzień  Dziecka.  Organizacją  tego  dnia  zajęło  się 
Stowarzyszenie „Nasze Lipianki” i OSP Lipianki.

– w OSP w Nowym Duninowie został powołany komitet obchodów 90 lecia straży pożarnej. 
Obchody te odbędą się w przyszłym roku. Szefem komitetu został Pan Prezes Józef Łuczak, 
zastępcą Pan Marek Kamiński. Honorowym patronatem tą uroczystość obieli Pan Wójt i 
ksiądz  proboszcz  Adam  Łach.  W  ramach  tej  uroczystości  Wójt  chciałby  przekazać 
strażakom samochód bojowy pozyskany z środków zewnętrznych.

– 28 czerwca odbędzie się Piknik Rodzinny. Imprezą ta organizują szkoły wspólnie z Radami 
Rodziców.

– zostawał zmieniony czas oświetlenia ze względu na okres wakacji i sezon turystyczny. Czas 
oświetlenia  będzie  wydłużony  w  Nowym  Duninowie  i  Soczewce.  W  pozostałych 
miejscowościach lampy będą świeciły do godz. 22.30.

– nie publiczne przedszkole w Nowym Duninowie ma poważny problem. Sanepid wystawił 
negatywną  opinię.  Niebawem  będzie  opinia  kuratorium,  która  też  najprawdopodobniej 
będzie  negatywna,  ponieważ  osoba zajmująca  się  dziećmi  nie  ma  uprawnień.  W piątek 
odbędzie się spotkanie z właścicielem przedszkola, rodzicami i prawdopodobnie Wójtem.
Do  wójta  zgłosiła  się  Pani,  która  ma  przygotowanie  i  doświadczenie  w  prowadzeniu 
przedszkola i chciała by na terenie Gminy Nowy Duninów  otworzyć przedszkole. Może 
być ta, że zaproponujemy jej pomieszczenia w Szkol e w soczewce, ponieważ od 1 września 
będą wolne sale.

– harcerze zwrócili się z prośbą o próbę uporządkowania terenów, których są właścicielami 
lub użytkują. Będziemy musieli się nad tym głęboko zastanowić.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy ktoś chciałby zadać pytania 
dotyczące wypowiedzi Wójta?
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Żadnych pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu obrad.

Punkt nr 3. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych.

Pan Edward Stański – radny -  zapytał o to jak się przedstawia współpraca stowarzyszenia LKS 
"Wiła" z Bankiem Żywności? W roku ubiegłym bank przekazał żywność dla osób potrzebujących 
za kwotę ok. 50 tys. zł.

Pan Piotr Kijek – radny -  zapytał o to  na jakim etapie jest budowa przyłącza kanalizacyjnego i 
elektrycznego do budynku mieszkalnego przy ulicy Spacerowej 5 w Soczewce?

W tym momencie do sali wszedł Pan Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
którego przywitał przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów Pan Andrzej Pietrzak.

Punkt nr 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, oraz podjęcie 
uchwał.

• Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, 
sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych i inwestycji kultury za 2013 
rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Wójt Gminy Mirosław Krysiak –  powiedział, ze budżet został wykonany w 100% po stroni w 
sprawie  i  wydatków.  Wszystkie  zadania  wpisane  w  budżet  zostały  zrealizowane,  również  w 
obszarze inwestycji. Budżet ten był budżetem ambitnym i na miarę naszych możliwości.
W  tym  miejscu  Pan  Wójt  podziękował  Skarbnik  Pani  Alinie  Szymkowiak  za  skrupulatne 
prowadzenie budżetu oraz radzie za współpracę, ponieważ budżet jest takim elementem żywym. 
Podczas  roku budżetowego wprowadzane są  różnego rodzaju  zmiany.  Współpraca  układała  się 
bardzo dobrze mimo, ze merytorycznie dużo było dyskusji, ponieważ mamy małe środki własne i 
one nas ograniczają w działaniu i podejmowaniu decyzji. Mamy natomiast sukcesy w pozyskiwaniu 
środków unijnych.

W tym momencie do sali wszedł Pan Waldemar Pawlak Premier i  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, którego przywitał przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów Pan Andrzej Pietrzak.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że Komisja Rewizyjna na 
swoim  posiedzeniu  obradowała  na  temat  zaopiniowania  budżetu  oraz  wszystkie  komisje  na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Projekt uchwały nr 1 –   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok:  

• Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu.

Pan Andrzej  Pietrzak –  przewodniczący  Rady  Gminy   - zapytał,  czy  są  pytania  dotyczące 
projektu uchwały nr 1? 

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

Projekt uchwały nr 2 -    udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za   
2013 rok:

• Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2013 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy  - poprosił przedstawicieli Komisji Rady 
Gminy o przedstawienie swojego stanowiska na temat udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

Pan Wiesław Lewandowicz – z - ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – powiedział,  że 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Nowym Duninowie na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014 roku 
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rozpatrzyła  sprawozdanie  finansowe  z  wykonania  budżetu  gminy  za  2013  rok,  wraz  z  opinią 
Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w  Płocku  oraz  informacją  o  stanie  mienia  Gminy i  ustnych 
wyjaśnień  Wójta  poparła  wniosek  o  udzieleniu  absolutorium  dla  Wójta  gminy  w  głosowaniu 
jawnym pięcioma głosami za.

• Szczegółowa Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do  uchwały nr 2.

Pani Ewa Kowalak – przewodnicząca Komisji EKSTiSS – powiedziała, że Komisja EKSTiSS po 
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  a  także  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej  rekomenduje 
udzielenie Wójtowi Gminy Nowy Duninów absolutoriom z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

• Szczegółowa Opinia  Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Spraw Społecznych 
stanowi załącznik nr 2 do  uchwały nr 2.

Pan  Bolesław  Szymańki  –  z  –  ca  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego – 
powiedział,  że  Komisja  Rozwoju Gospodarczego na wspólnym posiedzeniu komisji  w dniu  17 
czerwca 2014 roku oceniając realizację  zadań inwestycyjnych za rok budżetowy 2013 wnosi  o 
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy nowy Duninów za 2013 rok.

• Szczegółowa Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego stanowi załącznik nr 3 do uchwały 
nr 2.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy  - powiedział, że zarówno sprawozdanie z 
wykonania  budżetu  za  2013  rok  jak  i  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  zostały  pozytywnie 
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Płocku. W związku z tym zapytał, czy ktoś 
z Państwa Radnych lub Sołtysów chciał by zabrać głos?

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

Pan Waldemar Pawlak -  Premier i  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział, że 
się z takiej inicjatywy jaką jest organizacja sesji wyjazdowych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.  
Dodał również, że sam zaczynał jako radny Rady Gminy w Pacynie i przewodniczenia tej Radzie. 
Ważne jest również to, aby w takim momencie przed wyborami mieć dobry kontakt z wyborcami,  
aby pokazać  jakie  w  tej  kadencji  były  projekty  i  przedsięwzięcia.  Takie  jak  np.  zmniejszenie 
kosztów utrzymania kotłowni poprzez zmianę paliwa.
    Jeżeli  chodzi  o  przepisy samorządowe dużo możecie  się  dowiedzieć  od  Pana Posła  Piotra 
Zgorzelskiego, ponieważ jako Przewodniczący Komisji Samorządu w sposób mocny upomina się o 
sporawy samorządu.  W wielu sprawach pokazał,  że  można skutecznie zmienić przepisy w taki 
sposób, aby były bardziej sprzyjające dla samorządu.

        Pan Poseł zachęcał, aby w następnej kadencji skupić się na możliwościach i szansach jakie 
dają  odnawialne  źródła  energii.  To  może  dać  zmniejszenie  kosztów  funkcjonowania  instytucji 
gminnych  takich  jak  szkoły,  czy  inne  budynki  publiczne  korzystając  np.  z  programu,  który 
uruchamia  Funduszu  Ochrony Środowiska  –  pro  sument,  który  ma  służyć  produkcji  energii  z 
odnawialnych źródeł na własne potrzeby.  Program ten ma dofinansowanie do 40% inwestycji  i 
pożyczkę oprocentowaną na 1% na 15 lat. Korzyści z tego programu są od razu. Program ten ma 
również charakter indywidualny, ponieważ jeżeli mieszkańcy będą zainteresowani to mogą z tego 
na własny użytek skorzystać. Pan Poseł zachęcał do produkcji energii na własne potrzeby, ponieważ 
to znacznie zmniejszyłoby koszty w gminie. Może uda się wprowadzić jeszcze w tej kadencji, to że 
energie wyprodukowaną będzie można sprzedawać na lokalnym rynku. Jeżeli będziecie Państwo 
zainteresowani  to  możemy  pokazać  Radnym  i  Wójtowi  demonstracyjne  obiekty,  w  których 
wykorzystuje się  różne źródła energii.  Dla przedsiębiorców i gospodarzy to może być ciekawy 
temat,  ponieważ  to  może  stanowić  dodatkowe źródło  dochodów,  jeżeli  uda  się  wprowadzić  ta 
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zasadę, że tą energie można będzie sprzedać na lokalny rynku.
           Jest wiele rozwiązań, które pomagają zarządzać taką infrastrukturą. Jeżeli będziecie Państwo 
zainteresowani  to  możemy  zorganizować  takie  prezentacje  w  Nowym  Duninowie,  czy  np.  w 
laboratorium, ponieważ niektóre firmy takie mają. Wszystko to po to, aby na następną kadencję 
wykorzystać to wszystko co daje nam ta nowa technika.

        Przed wyborami warto zadbać o to, aby móc pracować w następnej kadencji po to, aby 
wdrażać  nowe  rozwiązania  oraz  mieć  jak  najlepszych  gospodarzy,  którzy  będą  umieli  tymi 
rozwiązaniami zarządzać. W lokalnej społeczności jest sprawiedliwa relacja ponieważ ludzie widzą 
świat na własne oczy i widzimy, że jak ktoś jest dobrym i przyzwoitym człowiekiem to możemy 
mieć do niego zaufanie natomiast sprawy kraju przedstawiane są przez pośredników, czyli media.

Pan Piotr Zgorzelski – Poseł  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pogratulował Panu Wójtowi 
uzyskanego absolutorium, jednocześnie złożył słowa uznania dla Rady za wnikliwe, profesjonalne i 
poważne podejście do sprawy. To wskazuje na to, że Rada Gminy w Nowym Duninowie z Wójtem i 
osobami współzarządzającymi tą wspólnotą to doświadczeni, roztropni i pełni odpowiedzialności 
samorządowcy. 
         Pan Poseł powiedział, że my sami najlepiej wiemy, że kilka lat temu Gmina Nowy Duninów 
nie  była  oazą  spokoju.  Była  to  natomiast  dosyć  zdestabilizowana  gmina  jeżeli  chodzi  o 
funkcjonowanie samorządu i częste zmiany. Natomiast częste zmiany nie służą dobrej pracy. Od 
momentu kiedy zdecydowaliście się popierać Pana Mirosława Krysiaka na Wójta jako człowieka 
doświadczonego i roztropnego to i gmina zaczyna iść w dobrym kierunku. Budżet waszej gminy 
należy  do  jednych  z  uboższych  na  terenie  Powiatu  Płockiego  tym  większa  musi  być  wasza 
staranność i  troska o każdy wydatkowany grosz co w sprawozdaniu z wykonania budżetu było 
widać.

         W tym miejscu Pan Poseł podziękował Wójtowi, radnym i wszystkim tym, którzy pracują nad 
tym, aby gmina dalej się tak rozwijała.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – podziękował za ocenę dotyczącą wykonania budżetu za rok 
2013. Podkreślił, że nie był to łatwy budżet, ponieważ brakowało nam 800 tys. zł. do spięcia tego 
budżetu. Było ciężko, ale razem udało się go zamknąć z takim wynikiem jaki został przedstawiony 
przez Komisje Rewizyjną. 
       Budżet za rok 2013 to nasze wspólne dzieło, dzieło wszystkich tych, którzy na bieżąco na 
każdej sesji dyskutowali na temat budżetu. Wnosiliśmy zmiany jak też wpisywane nowe zadania 
ewentualnie zdejmowaliśmy te, które nie miały szans powodzenia.
         Pan Wójt podziękował Pani Skarbnik, która w sposób idealny prowadzi budżet.
     Jeżeli  chodzi  o  kwestie  energii  z  e  źródeł  odnawialnych  to  jesteśmy tym zainteresowani, 
ponieważ musimy szukać rozwiązań,  które zmniejszą utrzymanie wszystkich instytucji  z  terenu 
naszej gminy. Pan Wójt dodał, że jest przekonany o tym, że skorzystamy z propozycji Premiera. 
Jeżeli uda się nam wdrożyć te rozwiązania to będzie świetna sprawa, ale na razie to wszystko przed 
nami.
     Korzystając z  okazji  Wójt  zapytał  o  to,  czy jest  szansa na  zmiany w obszarze Ustawy o  
Finansach  Publicznych  artykułu  243,  który  tak  bardzo  dotyka  samorządy i  który  blokuje  nam 
możliwość sięgania po środki unijne. Nasza gmina ambitnie realizuje zadania ze środków unijnych i 
właściwie nie ma zadania, które nie jest zrealizowane na terenie Gminy Nowy Duninów ze środków 
unijnych. Nasza gmina w 52 % jest  skanalizowana,  posiadamy nowoczesne obiekty sportowe i 
dobrą infrastrukturę drogową. Teraz pracujemy nad doposażeniem szkół i placami zabaw.

Pan Waldemar Pawlak -  Premier i  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział, że 
regulacje można zmienić tylko, że trzeba mieć większość w sejmie, a to wcale nie jest łatwo. Dziś 
potencjalnie  jest  taka  możliwość,  bo  wycofane  zostały  pieniądze  z  OFE  i  nie  ma  problemu 
związanego z przekroczeniem progu konstytucyjnego zadłużenia. 
     Natomiast  jeżeli  chodzi  o  możliwości  techniczne  to  Pan Poseł  może nas  skontaktować  z 
przedstawicielem  Banku  Ochrony  Środowiska,  który  uruchomił  ciekawą  możliwość  dla 
samorządów,  które  mają  zdolność  kredytową,  a  zbliżają  się  do  progów  ostrożnościowych 
określonych w Ustawie o Finansach Publicznych. To jest mechanizm, który BOŚ uruchomił przez 
specjalną spółkę tzn. lizing zwrotny nieruchomości. Czyli uzyskuje się płynność i dochody, a nie 
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wchodzi się w zadłużenia i to jest operacja ściśle finansowa. Takie operacje zostały zrealizowane 
już w kilku samorządach.
Pan Piotr Zgorzelski – Poseł   na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział, że w wyniku 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego przestały obowiązywać przepisy o tzw. janosikowym. Trybunał 
Konstytucyjny dał na poprawienie tych przepisów 18 miesięcy. Sytuacja wygląda w ten sposób, że 
jest przygotowana tylko kosmetyka bez zagłębienia się w istotę całego problemu co powoduje to, że 
ministerstwo polikwidowało kilka rezerw. Między innymi rezerwy drogowe i dla powiatów. 

       Będzie bunt w powiatach, ponieważ żeby zasypać dziurę to te środki, które trzeba będzie 
przekazać  innym  województwom  to  się  weźmie  z  rezerwy  powiatowej,  jedynego  źródła 
finansowania dróg. 
         Nie ma myślenia samorządowego w Ministerstwie Finansów i jest to dla nas ogromy dramat. 
Stoczyliśmy o to potężny bój o to żeby Ministerstwo Finansów udzieliło pożyczki dla ratowania 
samorządów województwa. W tym sensie, że Mazowsze brało 400 mln. pożyczki po to, aby zaraz 
zapłacić  te  pieniądze  do  Budżetu  Państwa,  po  to  aby Budżet  Państwa mógł  rozdysponować te 
pieniądze po województwach. Niestety Samorząd Województwa nie mógł na końcu drogi wziąć tej 
pożyczki,  ponieważ  jednym  z  elementów  wymaganych  do  wzięcia  tej  pożyczki  była  opinia 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  RIO  ze  względu  na  to,  że  Marszałek  Województwa  śmiał 
zażądać  opłaty  czynszu  w  Płocku  za  to,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  Województwa 
Mazowieckiego znajduje się w  budynku w Płocku zrobiła tak, że na czas do końca roku nie wydała 
tej  opinii  co uniemożliwiło wzięcie  przez Mazowsze tej  pożyczki.  Senat,  sejm,  rząd i  minister, 
wszyscy się zgodzili na to, aby Mazowsze wzięło pożyczkę, a RIO wydało opinię dopiero w lutym. 
Wiadomo, że budżet tworzy się do końca roku, a w lutym już nic nie można było zrobić. Pan Poseł 
wystąpił do Premiera z wnioskiem o wycofanie prezesa RIO jako poseł ziemi mazowieckiej, bo to 
bezpośrednio dotyczyło Mazowsza. Okazuje się jednak, ze Regionalna Izba Obrachunkowa jest to 
państwo w państwie, absolutnie nie do ruszenia.

       Na tym przykładzie Pan Poseł pokazuje jedno ze współdziałań jakie są toczone w obronie 
samorządu. Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedynym i autentycznym ambasadorem, adwokatem i 
obrońcą samorządów.
          Jeżeli  chodzi  o  art.  nr  243  Ustawy o  Finansach  to  jesteśmy na  ciągłym sporze  z  
Ministerstwem Finansów.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – podziękował Panu Premierowi Waldemarowi Pawlakowi i Panu 
Piotrowi Zgorzelskiemu Posłu na Sejm. 
     Pan  Wójt  razem z  Panem  przewodniczącym  złożył  życzenia  imieninowe  Panu  Piotrowi 
Zgorzelskiemu.  

Punkt  nr  6.  Debata  na  temat  nadmiernego  występowania  uciążliwego  owada  zwanego 
„ochotką” na terenie gminy Nowy Duninów.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że jest to dla nas bardzo ważny temat poruszany od 
2007 roku. Podejmujemy wiele  działań w zakresie  ograniczenia tego owada, który mocno nam 
doskwiera na poziomie gminy, powiatu i województwa. Niestety na dzień dzisiejszy niewiele w tej 
kwestii zostało zrobione. Przez gminę zostały zlecone badania na temat nadmiernego występowania 
tego owada. Badania te zostały przeprowadzone przez Uniwersytet Toruński i stwierdzono, że jest 
to specyfika zbiornika włocławskiego, który zarządzany jest przez RZGW. Jest to prawdopodobnie 
wina tego, ze zostały naruszone naturalne regulacje biologiczne. Larwy tego owada są idealnym 
pokarmem dla ryb dennych, czyli leszcz, karp, a wiemy doskonale, że w naszym regionie o tych ryb 
prawie nie ma. Kolejnym elementem, który wpływa na nadmierną ilość tego owada jest bytowanie 
kormorana, który jest pod ochroną i najprawdopodobniej przetrzebia ilość ryb na zalewie wiślanym.
           Nie tylko nasza gmina ma z tym problem, ale wszystkie gminy nad zalewem wiślanym, czyli  
Gmina Brudzeń, Płock, Łąck, Słubice. Fala tego owada rozlewa się po całym terenie i na kolejne 
gminy.
       Jest  to zagrożenie dla zdrowia pomijając kwestie normalnego funkcjonowania w okresie 
letnim,  ponieważ  nie  można  wyjść  z  domu,  ani  otworzyć  okna.  Dochodzi  do  tego  zagrożenie 
bezpieczeństwa dla użytkowników drogi krajowej nr 62, ponieważ samochody muszą się zatrzymać 
bo wycieraczki nie zdążają ze zbieraniem takiej ilości owadów. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne 
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to zdarzają się przypadki, które są spowodowane nadmierną ilością tego owada.
           Mamy przygotowaną prezentację filmową i zdjęciową po to, aby pokazać jak to wygląda w 
okresach gdy tego owada są ogromne ilości.  To nie jest tak jak w opisie,  że ten owad żyje 24 
godziny to jest proces ciągły. W okresie letnim nie ma właściwie przerw kiedy by tego owad nie 
było.
          Dlatego właśnie prosimy wszystkich o to, aby nam pomogli. Złożona została na ręce Posła 
Piotra Zgorzelskiego prożka o pomoc i zajęcie się tym problemem. Jesteśmy zdeterminowani, aby 
walczyć  z  tym  problemem,  nawet  jeśli  efekt  nie  będzie  w  sposób  istotny  poprawiał  jakość 
funkcjonowania w okresie letnim. Będziemy dalej próbowali i mówili o tym problemie, żeby w tym 
zakresie ktoś nam pomógł, bo my nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować w tak pięknej 
gminie z tak trudnym i uciążliwym owadem.

Pani Anna Ronikier – Dolańska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody – 
powiedziała, że gdy dowiedziała się, że będziemy obradować w takiej sprawie to skierowała cały 
Departament do szukania informacji kto w tym kraju z administracji publicznej mógłby zająć się 
takim problemem. W świetle przepisów nie ma takiego departamentu, który mógłby się tym zająć. 
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody zajmuje się ochroną gatunkową zwierząt, a owad ten 
nie jest objęty ochroną gatunkową. Owad ten nie jest szkodnikiem, który mógłby wyrządzać szkody 
w leśnictwie, czy w rolnictwie w związku z tym nie ma służby, która by się tym problemem  zajęła.
          Jeśli chodzi o ochotki to szukaliśmy na temat zwalczania tego owada. To nie jest problem 
tylko Nowego Duninowa, ale to był i jest problem na świecie. Ściągaliśmy informacje ze Stanów 
Zjednoczonych  i  Japonii,  gdzie  walczono  z  tym  owadem  różnymi  metodami.  W  Stanach 
Zjednoczonych okazało się,  że jedyną metodą,  aby zwalczyć tego typu gradacje jest  rozebranie 
zbiornika. W ostatnich 10 latach w Stanach Zjednoczonych rozebrano 180 tego typu zbiorników. 
Oczywiście nie tylko z powodu ochotki, ale to był jeden z argumentów przemawiających za tym. 
Zbiorniki  wodne to  domena RZGW, KZDW i  Resortu  Środowiska,  ale  w obszarze  gospodarki 
wodnej.  Nie  zanosi  się  na  to,  aby ten  zbiornik  był  likwidowany,  natomiast  on  powinien  ulec 
rekultywacji. To jest moment w którym w dłuższym stopniu i na dłuższy czas  z ochotkami można 
sobie poradzić, dlatego że one siedzą w zbiornikach wód stojących tam gdzie jest mało tlenu. W 
ramach rekultywacji należałoby np. doprowadzanie tlenu do namułów, usuwanie tych namułów, ale 
żeby usunąć trzeba by było zastanowić się co z tymi namułami zrobić. Pierwszym partnerem do 
rozmowy na  temat  rekultywacji  zbiornika  jest  Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej.  Jednak 
rekultywacji  takich  dużych zbiorników się  raczej  nie  przeprowadza,  są  jednak przeprowadzane 
rekultywacje  małych  zbiorników wodnych,  które  są  bardzo  wysoko  zeutrofizowane  i  sprzyjają 
rozwojowi tego typu organizmów.
          W publikacjach zagranicznych znaleźliśmy rozwiązania zastępcze, ale także rozmawialiśmy z 
ekspertami  z  krajowymi.  W  Polskim  Towarzystwie  Entomologicznym  jest  taka  sekcja 
dipterologiczna od muchówek między innymi od ochotek są pewne rozwiązania, które zastosowane 
wszystkie jednocześnie w jakimś stopniu mogły by pomóc. Po pierwsze są to inne organizmy żywe, 
czyli ryby denne głównie leszcz, ptaki i nietoperze owadożerne oraz zastosowanie żółtego światła. 
Sugeruje się, żeby między zbiornikiem, a miejscem w którym najbardziej te owady dają się we 
znaki  uruchamiać  żółte  lampy i  owady te  lecą  do tego światła.  Owady te  w małych  ilościach 
wysoko  nie  latają,  ale  tak  jak  było  widać  na  nagraniu  latają  bardzo  wysoko.  W  momencie 
niewielkiego występowania wystarczy wyższe zakrzewienie.
         W Stanach Zjednoczonych i Japonii próbowano metod chemicznych, natomiast powoduje to 
zatrucie nie tylko tego konkretnego owada, ale zatruwa się całe życie biologiczne w zbieraniu co 
jest nie korzystne. Jednak nie ma takiego środka, który działał by na ten konkretny gatunek owada. 
Z  powodu  na  krótki  okres  życia  tego  owada  nie  ma  środków  chemicznych,  które  by  go 
unieszkodliwiły w tak krótkim czasie, natomiast próby, które podejmowano były na nie opłacalne w 
stosunku do uzyskanego efektu. 
          Na dzień dzisiejszy Pani Dyrektor radzi rozmawiać z RZGW na temat rekultywacji zbiornika. 
Mogły  by  pomóc  ulotki  dla  mieszkańców  informujące  jak  sobie  radzić  z  tym  problemem  na 
bieżąco, czyli budki dla ptaków i nietoperzy, które można powiesić na drzewach.
         W kwestii kormoranów to my musimy chronić ten gatunek, ponieważ jest obgięty Dyrektywą  
Ptasią. Jednak są narzędzia do zwalczania kormoranów, ale one są dość krótko trwałe tzn. że są 
wydawane decyzje na odstrzał i na wyziębianie jaj przez płoszeni oraz metoda olejenia jaj. Odstrzał 
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jest na tyle nie dobry, ze rozbijamy kolonie i natychmiast są zakładane nowe w związku z tym 
bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tego typu rozwiązań. Niedługo będzie opracowywane coś 
takiego co  się  nazywa strategią  zarządzania  kormoranem.  To jest  dokument  sporządzany przez 
SGGW. Będzie też prowadzona debata publiczna na ten temat. Spróbujemy strategicznie podejść do 
tego gatunku, żeby z jednej strony zachować jego właściwy stan ochrony, a z drugiej strony żeby 
nie stanowił zagrożenia dla rybostanu dzikiego i na stawach rybnych. Za szkody wyrządzone przez 
kormorany nie przysługuje odszkodowanie.
    W  zakresie  odszkodowań  jest  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  w  zakresie  szkód 
wyrządzanych przez bobry i od lipca będą wypłacane odszkodowania za szkody wyrządzone nie 
tylko w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich, ale za każdą szkodę w mieniu. Do tej pory 
było tak, że jak ktoś miał szkody w ogródku rekreacyjnym to nie mógł się starać o odszkodowanie, 
a w tej chwili może zgłosić się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska po odszkodowanie.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy  - zapytał o to czy ktoś ma pytania do Pani 
Dyrektor w sprawie ochotki?

Żadnych pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu.

Punkt nr 5. Informacja na temat zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy Nowy 
Duninów.

• Szczegółowa  informacje  na  temat  zapewnienia  opieki  zdrowotnej  mieszkańcom  gminy 
Nowy Duninów stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Pani Katarzyna Urbańska – kierownik NZOZ „RODZINA” -  powiedziała, ze Państwo Radni 
otrzymali informację znacznie wcześniej i zapoznali się z nią w związku z tym Pani Doktor chciała  
by przedstawić szerzej stronę internetową ośrodka.
       Od 2004 roku przychodnia funkcjonuje w formule Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
Dzięki determinacji i zaufaniu ówczesnej Rady Gminy i dotychczasowego Pana Wójta udało nam 
się zmienić  formułę.
       Od półtora roku ośrodek pracuje w nowej siedzibie. Oferta jest dość szeroka. Po półtora roku 
starań, w które zaangażowali się Pan Wójt, Rada Gminy i Starosta Powiatu Płockiego udało się 
uzyskać kontrakt na fizjoterapię ambulatoryjną. Od 1 lipca ruszy ta usługa, która do tej pory była 
wykonywana tylko i wyłącznie komercyjnie. Już jest wielu zapisanych pacjentów. Kontrakt nie jest 
może zbyt duży, ponieważ wnioskowaliśmy o 25 tys punktów, a dostaliśmy 10 tys. więc to nie jest  
taka ilość do końca satysfakcjonująca. Do porównania miasto Gąbin, które posiada ponad 9 tys. 
mieszkańców i pacjentów otrzymało tylko 7,5 tys.  punktów. Nasza lokalizacja, baza lokalowa i 
kwalifikacje personelu były dużym atutem.
      Od 1 lipca kontynuacja stomatologii, ale w troszkę innej formule, ponieważ na stomatologię 
ponownie był ogłoszony konkurs. Funkcjonować będzie z tym samym personelem i w tym samym 
miejscu, ale zmienił się właściciel kontraktu, czyli wszystko wchodzi w jeden podmiot gospodarczy 
pod  szyldem  NZOZ  „RODZINA”.  Udało  się  zdobyć  7,5  tys.  punktów  na  protetykę 
stomatologiczna.  Podobne  kontrakty  ma  tylko  Płock  i  Gostynin,  a  gminy  ościenne  takich 
kontraktów nie uzyskują, a dostajemy ten kontrakt od 3 lat dzięki temu, ze mamy bardzo dobre 
kwalifikacje personelu.
       Personel NZOZ „RODZINA” posiada dobre kwalifikacje. Lekarze mają dobre specjalizacje i 
dzięki temu mamy szanse na uzyskanie pewnych kontraktów.
    Jeżeli  będziemy  wykazywać  nad  wykonania  to  Fundusz  Zdrowotny  ma  pewne  metody 
wynagradzania. Jeżeli np. przez rok czasu będzie robione więcej niż jest płacone to jest szansa, że 
za rok możemy wnioskować o zwiększenie kontraktu.
        Odnowiony został również Certyfikat ISO, ponieważ jest to potrzebnie nie tylko w bieżącym 
funkcjonowaniu, ale również w różnego rodzaju konkursach i ofertach.
     Na  budynku  przychodni  zawisła  tablica  informująca  o  dofinansowaniu  z  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego.  Udało  się  je  uzyskać  dzięki  ogromnej  zachęcie  Pana  Krzysztofa 
Piłatowicza Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, który wspierał Panią Doktor w tym, 
aby nie rezygnowała z tego. Dzięki temu udało się uzyskać środki z programu unijnego, za które 
dokupiony został sprzęt. Dzięki funduszom unijnym nabyty został sprzęt do sterylizacji za 25 tys. 
zł.,  endometr  do  kanałowego  leczenia  zębów  oraz  ultra  dźwiękową  myjkę  do  mycia  sprzętu 
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wielorazowego.  W gabinecie  stomatologicznym każdy pacjent  otrzymuje  narzędzia  opatrzone z 
dokładną datą i godziną wykonanej sterylizacji jest to przyklejane do jego dokumentacji i po wielu 
latach można prześledzić w jaki sposób to się odbywało z danym pacjentem.
          Do zespołu personelu przychodni w Nowym Duninowie dołączył nowy lekarz ,który będzie 
przyjmował w czwartki. W tej chwili do dyspozycji pacjentów jest 5 lekarzy.
      Możliwe jest,  ze  firma z  Warszawy będzie  przeprowadzać  w naszyj  przychodni  badania 
kliniczne co daje szanse  pacjentom cierpiącym na rzadkie choroby, na które leczenie jest często 
trudno dostępne.
           Adres strony internetowe NZOZ „RODZINA” to www rodzinaduninow.pl.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy  -  zapytał o to, czy ktoś ma pytania do 
Pani Doktor Katarzyny Urbańskiej w sprawie ośrodka zdrowia?

Żadnych pytań nie było i przystąpiono do następnego punktu.

Punkt nr. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt uchwały nr 3 –   w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego   
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 
w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w 
Nowym Duninowie;

• Uchwała  w sprawie  zasad udzielania  i  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli  stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pan Andrzej  Pietrzak –  przewodniczący  Rady  Gminy   - powiedział,  że  wszystkie  projekty 
uchwał  były  szczegółowo  omawiane  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  w  związku  z  czym 
proponuje przystąpić do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

P  rojekt uchwały nr 4 –    w sprawie zmiany  Uchwały 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.   
dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom do datków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nagród i za warunki pracy 
oraz  niektóre  inne  składniki  wynagrodzenia,  a  także  wysokość  oraz  szczegółowe  zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum 
w Nowym Duninowie.

• Uchwała  w sprawie zmiany  Uchwały 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy  - powiedział, że ten projekt uchwał też 
był wnikliwie omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji w związku z czym proponuje przystąpić 
do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

Projekt  uchwały  nr  5  –   w  sprawie  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej   
niezabudowanej działki, położonej w miejscowości i gminie Nowy Duninów;

• Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej 
działki, położonej w miejscowości Nowy Duninów stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że jest jest okazja sprzedać tą działkę. Działka ta 
nie  ma  w  tej  chwili  dojazdu,  ale  jest  osoba  zainteresowana  zakupem na  powiększenie  swojej 
posesji.  Na wspólnym posiedzeniu komisji było to omawiane i komisje wyraziły swoją akceptację 
dla tej uchwały.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  Rady  Gminy   - zapytał  o  to,  czy  są  pytania  do 
wypowiedzi Pana Wójta?

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

Projekt uchwały nr 6 –   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy   

Duninów na lata 2014 – 2023.

• Uchwała  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na 
lata 2014 – 2023 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy  - powiedział, że ten projekt był omawiany 
przez Panią Skarbnika na wspólnym posiedzeniu komisji.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

Projekt uchwały nr 7 –    zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok.  
• Uchwała  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2014 rok stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu.

Pani Alina Szymkowiak – skarbnik – powiedziała, że w załączniku dochody będzie wprowadzona 
mała zmiana dotycząca przesunięcia w dochodach w dziale 85395. Zmniejszamy dochody o 1 500, 
13 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej, a zwiększymy środki z Budżetu Państwa o 338 zł i tym 
samym zwiększymy o  różnicę 4 152 zł.  dochody ze sprzedaży ścieków.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  Rady  Gminy   - zapytał  o  to,  czy  są  pytania  do 
wypowiedzi Pani Skarbnik?

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

Projekt uchwały nr 8 –   w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań   
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

• Uchwała  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  działań 
finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowi załącznik nr 11 
do protokołu.

Pani Alina Szymkowiak – skarbnik – powiedziała, że w tym projekcie wprowadzamy drobne 
zmiany w  zapisie w paragrafie 1, który teraz będzie brzmieć: postanawia się zaciągnąć pożyczkę w 
kwocie  503.440  zł  na  wyprzedzające  finansowanie  inwestycji  realizowanych  ze  środków 
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pochodzących z budżetu Unii  Europejskiej  na zadanie pn.  „Rozbudowa istniejącej  oczyszczalni 
ścieków w Nowym Duninowie Gm. Nowy Duninów”.
      W paragrafie 3 wprowadzamy jeszcze zapis brzmiący: w przypadku niespełnienia przez Gminę 
warunków umowy źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody z podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Spłata pożyczki nastąpi w 2014 roku.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  Rady  Gminy   - zapytał  o  to,  czy  są  pytania  do 
wypowiedzi Pani Skarbnik?

Pytań nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała  została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za.

Punkt nr 8. Sprawy różne.

Nikt z radnych, ani z sołtysów nie zgłosił żadnej sprawy w punkcie 8.

Punkt nr 9. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak – powiedział, że odpowiedzi na interpelacje udzieli na piśmie.

Punkt nr 10. Przyjęcie protokółu z XXXII sesji Rady Gminy.

Pan Andrzej Pietrzak – przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że protokół z XXXII Sesji 
Rady Gminy był cały czas wyłożony do wglądu. 

Następnie zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do protokołu  z XXXII sesji Rady 
Gminy. Uwag do wyłożonego protokołu nie było i przystąpiono do głosowania.

Za głosowało 12 radnych,
Przeciw głosował 0,
Wstrzymało się 0.

Pan  Przewodniczący  stwierdził,  że protokół z  XXXII  Sesji  Rady  Gminy  został  przyjęty 
jednogłośnie 12 głosami za. 

Punkt nr 11. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

Pan  Andrzej  Pietrzak  –  przewodniczący  Rady  Gminy  –  zakończył  sesję  słowami:  zamyka 
XXXIII Sesje Rady Gminy.

XXXIII Sesja Rady Gminy Nowy Duninów zakończyła się o godz. 12.00.

  Protokołowała                                                                              Przewodniczący Rady Gmin 

Kamila Kaczmarek                                                                                   Andrzej Pietrzak
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